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God Jul, Gott Nytt År
– och boka den 31 januari!
Ett intressant år är snart till ända. Vi vill summera det med en tillbakablick och inkludera en del nyttig information till 
både gamla och nya medlemmar.

Vi inledde året med att skriva anslutningsavtal med nya medlemmar i Yllestad och Vistorp. Åsarp kom med på tåget 
och i februari fick vi kanalisationsstödet beviljat. Områdesansvariga började jobba med kartor och ytterligare 
rekrytering och i augusti inkluderade vi även Fivlered, Trädet och Humla. Det utökade projektet godkändes i slutet av 
september varmed antalet nyanslutningar nu är närmare 320! Fler medlemmar kommer till fortfarande lite då och då – 
något som egentligen inte är för sent förrän grävmaskinen passerat. Det gäller även icke-anslutna fastigheter inom 
vår gamla förening. Tipsa dina grannar om du vet någon som egentligen borde ansluta sig. Nu går sista tåget för att 
få en anslutning med bidrag.

Första grävlaget startade i Badene i oktober och har nu hunnit förbi Yllestad. Se nedan hur grävkartan såg ut i 
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fredags. Vit linje visar grävd sträcka. Efter årsskiftet kommer ytterligare två grävlag att sättas in. Nätet planeras stå 
färdig någon gång hösten 2018.

PLANERAR SAMMANSLAGNING 
Utbyggnadsprojektet görs i samarbete med Börstig Brismene Bredband. Till att börja med var avsikten att vi senare 
skulle dela upp utbyggnadsområdet mellan föreningarna, men ganska tidigt stod det klart att vi lika gärna borde titta 
på att slå oss samman. Tillsammans kommer vi att kunna utgöra en livskraftig fiberförening med fler än 700 
medlemmar. 

En projektgrupp har under hösten tittat närmare på juridiken, stadgar och en möjlig tidsplan. Boka redan nu den 31 
januari då vi planerar att ha ett första informationsmöte kring sammanslagningen – ett möte som riktar sig främst till 
våra gamla medlemmar. Beslut tas på årsstämman i april.

UPPHANDLING KOMMUNIKATIONSOPERATÖR
Tiden går fort! I dagarna har vårt fibernät varit i drift i hela fyra år! Det innebär att vårt avtal med Zitius går ut om ett år. 
Tillsammans med fyra andra fiberföreningar och totalt närmare 1300 anslutningar har vi under hösten genomfört en 
gemensam upphandling för nästa period. Anbuden kommer in inom kort och gås igenom av en projektgrupp i januari. 
Förhoppningen är att vi ska kunna informera om nästa KO och trippelpaket på info-mötet den 31/1.

Med detta vill vi önska alla nya och gamla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vit linje visar grävd sträcka 22/12. Badene-vägen går i väst-östlig riktning medan Yllestad ligger till vänster i bild, 
Gyllensvaans längst ned till vänster i bild.
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